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• NB! Endret tidspunkt for 

julekonsert og juletretenning

søndag 30.11.2014 kl. 18:00

• Salg av krydder og andre godsaker

til inntekt for grendestua på

Follo museums julemarked

29. og 30.11.2014

• Nye vedtekter for grendestua

NB! Endret tidspunkt for julekonsert og juletretenning – søndag 30.11.2014 kl 18:00

Første søndag i advent tenner vi lysene i julegranen utenfor Digerud grendestue og serverer gratis gløgg og pepperkaker til alle. Vi har 

fremskyndet arrangementet og begynner kl 18:00. Deretter trekker vi inn i storsalen hvor det er dekket på med bord og stoler og en 

skikkelig julescene. I konserten «Fra Prøysen til Pie Jesu» byr våre to fantastiske og lokale artister; Trude Eker og Knut Hillersøy, på 

stemningsfulle og vakre sanger i et bredt spekter. Knut er helt rå på tangentene og Trude er kjent for å synge med innlevelse og formidling! 

Jeg tror vi kan garantere den gode julestemningen allerede før desember setter inn!

Grendestua har søkt om og fått skjenkebevilling. Det blir derfor mulighet for å hygge seg 

med et glass øl eller vin samt snacks. Det betyr ellers at arrangementet hovedsakelig 

retter seg mot et voksent publikum, men barn har adgang i følge med voksne, også til 

konserten inne. Første del av arrangementet med tenning av julegranen passer selv-

følgelig veldig godt for barna, så hjertelig velkomne skal dere alle være uansett!

Det er mulighet for å forhåndsbestille billetter til konserten. De koster kr 150,- for voksne 

og kr 50,- for barn og kan bestilles via venneforeningen eller hos Morten på mail: 

m-wa-ern@online.no eller på mobil: 971 17 179.



Salg av krydder og andre godsaker til inntekt for grendestua på Follo museums julemarked 

lørdag 29.11 kl.11-16 og søndag 30.11 kl 12-16

Venneforeningen stiller i år opp på julemarkedet på Follo museum og tar med seg nylagde glass med 

Digeruds egen krydderserie; Middelhavssalt, Tunisisk krydder til kylling og kjøtt, Zanzibar-krydder til 

salater, snacks og kreolsk mat, Fisk- og skalldyrskrydder, Grillkrydder og Jegerkrydder. Vi har også 

laget en ny porsjon med den fantastiske krydder- og urteblandingen Digerud Mojo! Den består av 20 

forskjellige krydder og urter og kan brukes til pasta, pizza, foccacia brød, salater, sauser, dip’er og 

mye, mye mer. Og selvfølgelig har vi mer igjen av fikenmarmeladen som smaker så utrolig godt 

sammen med oster!

Nye produkter siden markedet på Digerud i høst er 

julechutney laget med epler, pærer, tranebær, 

rosiner, Gojibær, valnøtter, ingefær og ulike krydre. 

Den smaker godt til både svinekjøtt, juletapas og 

oster.

Aronia-geléen er proppfull av antioksidanter og er 

smaksatt med chili, fersk ingefær og akasie-

honning. Den smaker kjempegodt til vilt- og 

kjøttretter og også denne passer godt til juletapas 

og ost!

Et godt triks for å lage velsmakende mat er å bruke en krydderolje. Vi har laget 3 forskjellige med 

blandinger av chili, hvitløk og ferske urter.

Er man på marked, så må det være litt å smake og lukte på! Og det blir det; nyristede mandler med 

sukker, Zanzibar-krydderet og chili. En herlig blanding av jul, søtt og sterkt!

Nye vedtekter for grendestua

Tidligere i høst ble det i formannskapet i Frogn kommune, vedtatt nye vedtekter for grendestua. Det betyr at foreningen nå helt og holdent 

disponerer over eiendommen, og således ikke har noen bindinger til kommunen. Det har vi strengt talt ikke hatt i praksis siden 

eiendommen ble overført til foreningen i 1962, men i de gamle vedtektene stod det blant annet at eiendommen skulle tilbakeføres 

kommunen dersom foreningen ble lagt ned. Det er nå strøket og gir foreningen langt større handlefrihet for fremtiden. Foreningens navn vil 

også bli skiftet til «Digerud grendestue» i stedet for «Foreningen Digerud forsamlingslokale».


